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 Wielokanałowy termometr z wyświetlaczem LCD 4 cyfry, 
z opisem jednostek pomiaru i funkcji na wyświetlaczu. 

Posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. 
Przeznaczony do współpracy z sondami typu K/J/E/T. 
Ekran LCD jest podświetlany. 

Termometr 520 posiada i interfejs USB do komunikacji z 
komputerem, DATA LOGGER - pamięć wewnętrzną oraz 
oprogramowanie. 

Miernik posiada wiele funkcji dostępnych z klawiatury 
przyrządu. Umożliwia rejestrację 16000 wyników/ kanał w 
pamięci wewnętrznej ( funkcja Data Logger) jak również 
ręczne wprowadzenie do pamięci 99 wyników. 
Możliwe jest przesyłanie tych danych do komputera. 
Miernik może również rejestrować wyniki i wysyłać do 
komputera w trybie on-line. 

Oprogramowanie umożliwia odczytanie zawartości 
pamięci miernika do komputera, przedstawienie wartości 
temperatury w formie wykresów oraz śledzenie bieżącej 
wartości temperatury. 

Umożliwia także zdalne ustawianie parametrów miernika 
z poziomu oprogramowania (szybkość próbkowania) jak 
również zapamiętanie wyników pomiarów w formie tabeli 
lub wykresu. 

Możliwe jest ich analizowanie za pomocą innych 
programów np. Excel. 

 

Cechy i funkcje

4 kanały

Współpraca z termoparami typu K, J, E, T

T1-T2 - wskazanie wartości różnicy pomiarów 
w obu kanałach

Rozdzielczości pomiaru 0.1°C lub 0.1°F

HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD

MAX/MIN/AVG - zapamiętanie wartości maksymalnej,
minimalnej oraz średniej pomiaru

Funkcja ALARMU 

Pamięć 16,000 wyników Data Loggera na każdy kanał 

Zawiera program i kabel USB do współpracy z komputerem 

PARAMETRY TECHNICZNE

Typy termopar i zakresy pomiarowe: 
K: -200°C .. +1372°C  (-328°F .. +2501°F)
J: -200°C .. +1000°C  (-328°F .. +1832°F)
E: -200°C .. +750°C  (-328°F .. +1382°F)
T: -200°C .. +400°C   (-328°F .. +752°F)

Rozdzielczość: 
0.1°C < +600°C  (0.1°F < +1000°F)
1°C > +600°C  (1°F > +1000°F)

Dokładność: 
gwarantowana w temperaturze od +18°C (+64°F) do +28°C 
(82°F). Specyfikacja nie obejmuje błędu termopary.
±(0.1% odczytu + 0.7°C) ±(0.1% odczytu + 1.4°F)
poniżej -100°C (-148°F)
±(0.4% odczytu + 0.7°C) ±(0.4% odczytu + 1.4°F) 

Częstotliwość pomiaru: 2 razy / sek.

Zakres temperatury roboczej:
od 0°C do 50°C, (od 32°F do 122°F)

Temperatura przechowywania:
od -20°C do 60°C, (od -4°F do 140°F)

Zasilanie: UM-4 lub baterie AAA 1.5V (4szt.)

Czas pracy na baterii:     około 100 godzin (baterie alkaiczne)

Wymiary:  187 mm (wys.) x 75 mm (szer.) x 29 mm (gł.)

Masa:   310 g

Wyposażenie:  Termopara perełkowa typu K (izolacja teflonowa, 
L=1,2m, 260°Cmax) x 2 szt., instrukcja obsługi, 
oprogramowanie, kabel USB, holster, baterie 1.5V AAA x 4 szt.
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